
Fietsen & Zo Serviceplannen

Service, nazorg en onderhoud op maat voor uw 'gewone' fiets.

Prijzen inclusief BTW,

exclusief onderdelen, montage en eventueel meerwerk.

* Standaard nazorg prijs:  Gratis Standaard ServicePlan

Afstelbeurt: na 3 maanden   € 31,00  -/- 50% voor  € 15,50 

Nastelbeurt: na 6 maanden   € 41,00   € 41,00 

Onderhoudsbeurt: na 12 maanden   € 59,00   € 59,00 

Onderhoudsbeurt: na 2 jaar   € 59,00   € 59,00 

Grote beurt na 3 jaar   € 99,00   € 99,00 

Onderhoudsbeurt: na 4 jaar   € 59,00   € 59,00 

** Normaal gebruik prijs:  € 50,00 Voordeel:  € 80,10 

Afstelbeurt: na 3 maanden van  € 31,00 voor  Gratis 

Nastelbeurt: na 6 maanden van  € 41,00 -/- 50% voor  € 20,50 

Onderhoudsbeurt: na 12 maanden van  € 59,00 -/- 50% voor  € 29,50 

Onderhoudsbeurt: na 2 jaar van  € 59,00 -/- 40% voor  € 35,40 

Grote beurt: na 3 jaar van  € 99,00 -/- € 10,- voor  € 89,00 

Onderhoudsbeurt: na 4 jaar van  € 59,00   € 59,00 

Totaal normale prijs:  € 348,00 Uw prijs:  € 233,40 

*** Dagelijks gebruik (vanaf ca. 2000Km p/jaar) prijs:  € 75,00 Voordeel:  € 109,45 

Afstelbeurt: na 3 maanden van  € 31,00 voor  Gratis 

Nastelbeurt: na 6 maanden van  € 41,00 -/- 50% voor  € 20,50 

Onderhoudsbeurt: na 12 maanden van  € 59,00 -/- 50% voor  € 29,50 

Grote beurt: na 2 jaar van  € 99,00 -/- 40% voor  € 59,40 

Onderhoudsbeurt: na 3 jaar van  € 59,00 -/- 40% voor  € 35,40 

Grote beurt: na 4 jaar van  € 99,00 -/- 25% voor  € 74,25 

Totaal normale prijs:  € 388,00 Uw prijs:  € 219,05 

**** Forens/scholier (vanaf ca. 6000Km p/jaar) prijs:  € 95,00 Voordeel:  € 135,35 

Afstelbeurt: na 3 maanden van  € 31,00 voor  Gratis 

Nastelbeurt: na 6 maanden van  € 41,00 -/- 50% voor  € 20,50 

Grote beurt: na 12 maanden van  € 99,00 -/- 50% voor  € 49,50 

Grote beurt: na 2 jaar van  € 99,00 -/- 50% voor  € 49,50 

Grote beurt: na 3 jaar van  € 99,00 -/- 40% voor  € 59,40 

Grote beurt: na 4 jaar van  € 99,00 -/- 25% voor  € 74,25 

Totaal normale prijs:  € 468,00 Uw prijs:  € 253,15 

Extra;s; Met meersterren serviceplan van Fietsen & Zo krijgt u

vanaf ** GRATIS klantkaart met sparen voor iPoints = EXTRA KORTING

GRATIS afstelbeurt na 3 maanden

GRATIS vervangende fiets bij onderhoud/reparatie

GRATIS rijklaar-/afleverbeurt

GRATIS haal-/brengservice in de regio

GEEN kosten meerwerk vervangen banden/ketting bij Grote beurt

vanaf *** 25% KORTING op kosten meerwerk

vanaf **** 50% KORTING op kosten meerwerk (Versie 2019-01)



Fietsen & Zo Serviceplannen
Service, nazorg en onderhoud op maat voor uw 'gewone' fiets.

Af te sluiten bij aflevering of uiterlijk 3 maanden daarna.

Met het Fietsen & Zo Serviceplan kiest u service, nazorg en onderhoud voor uw fiets die het beste past bij 

uw budget en/of fietsgebruik. Een goed Serviceplan voorkomt onnodige problemen met uw fiets.

U kunt kiezen uit verschillende sterren, met telkens meer (prijs) voordeel en hoger serviceniveau.

Wij versturen voor gepland onderhoud automatisch herinnering via e-mail, zodat u dit tijdig in kunt plannen.

Met onze klantkaart spaart u voor iPoints = EXTRA KORTING in de vorm van aankooptegoed.

Deze iPoints spaart u niet alleen automatisch bij reparaties/onderhoud, maar ook bij aankopen in onze

winkel, op vertoon van uw klantkaart!

Onderhoud/reparaties voeren wij uit volgens BOVAG-tabellen, uiteraard met garantie!

Beurten volgens Serviceplan en standaard reparaties staan normaal gesproken binnen 2 werkdagen klaar.

Zodra uw fiets weer klaar staat stuurt ons computersysteem automatisch een e-mail of SMS-bericht.

Met Serviceplan kunt u bij onderhoud/reparatie altijd gebruik maken van GRATIS vervangende fiets,

vanaf 2 sterren is ook onze haal-/brengservice GRATIS (in de regio)!

 Als ANWB-partner verzorgen wij uw fietsverzekering 

 van aanvraag tot en met schadeafhandeling, 

 wij ontzorgen u volledig en u heeft dus maar 

 1 aanspreekpunt. 

De ANWB (voorheen Unigarant) fietsverzekering biedt u;

* Bij diefstal of totaalverlies binnen 3 jaar, direct een nieuwe fiets!

* Vergoeding van dezelfde fiets, ook als deze duurder is geworden (tot max. 10% in derde jaar).

* Geen eigen risico na diefstal van de fiets (m.u.v. racefiets/ATB).

* Accessoires eenvoudig meeverzekeren.

* Optionele dekkingen; beschadiging, pechhulp, verhaalservice en/of ongevallen.

* KORTING voor ANWB-leden.

Mogelijke polissen voor uw ………………………

Verzekerde waarde €  ……………….. 

Postcode ……………….

Doorlopend;  Aflopend; 

Alleen diefstal p/jaar, ca €  Alleen diefstal     € (eenmalig) voor 3 jaar

Diefstal + schade p/jaar, ca €  Diefstal+schade  € (eenmalig) voor 3 jaar

 Diefstal+schade  € (eenmalig) voor 5 jaar


